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boom tot circa 7 m (waarschijnlijk); jonge twijgen
eerst roodachtig groen met klieren en zeer korte
haren, later groen, kaal en ruwer aanvoelend; twijgen bezet met kleine (< 1 mm) roomkleurige tot
zeer lichtbruine lenticellen; stam grijswit.
BLADEREN: eirond tot bijna driehoekig, 10-13 cm
lang Uonge blad tot 15 cm) en 10-11 cm breed
Gong blad tot 13 cm) met 6 tot 7 paar zij nerven, bovenzijde donkergroen (RHS-CC 139A), onderzijde
lichter (RHS-CC 137C); jonge bladeren duidelijk
met klieren bezet.
VRUCHTEN: katjes (gemeten in augustus) hangend,
groen, 4 cm lang en 1,1 cm in doorsnede.

R. T. Houtman

Onderstaande nieuwe gewassen werden door de keuringscommissie van de
Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen in 2000 beoordeeld en bekroond
met de daarbij vermelde getuigschriften.
Berberis thunbergii 'Silver Carpet'

(foto 63, p.107)
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: P. Koster, Maartensdijk, Nederland,
1991.
HERKOMST: sport uit Berberis thunbergii 'Green
Carpet'.
GROEIWIJZE: breed spreidende bladverliezende
struik; takken eerst iets opstijgend, later naar beneden gebogen; hoogte na± 10 jaar circa 50 cm; twijgen in de lengterichting ondiep gegroefd, groen,
aan de bovenzijde roodachtig, bezet met enkelvoudige b1addooms, 1-1 ,2 cm lang, groen, aan de toppen donkerder bruinrood tot bijna zwart.
BLADEREN: elliptisch tot omgekeerd eirond, 1,4-1,6
cm lang en 0,9-1 ,1 cm breed, bovenzijde dofgroen
(RHS-CC 138A), onregelmatig geelgroen (RHSCC 144A/B) gevlekt, onderzijde grijsgroen (RHSCC 138C/ 191A); herfstkleur (donker)rood.
BLOEMEN: als de soort; relatief klein, heldergeeL
VRUCHTEN: als de soort.
Deze nieuwe Berberis valt in eerste instantie op
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door de compacte en uitzonderlijk lage groeiwijze.
Met een hoogte van circa 50 cm na 10 jaar blijft
deze plant zelfs lager dan 'Green Carpet'. De bladeren zijn eerst grijsgroen, pas wanneer het blad
volgroeid is worden onduidelijke en onregelmatige
geelgroene vlekken zichtbaar. Doordat de bovenzijde van het blad dof is geeft dit een lichtgrijze indruk, vooral van enige afstand.
'Silver Carpet' is bijvoorbeeld geschikt voor toepassing in het openbaar groen, met name in vakbeplantingen en op taluds. Door de geringe hoogte is
'Silver Carpet' ook goed op rotondes toepasbaar.
De toch wat opvallende kleur van het loof kan een
aanvulling zijn op de vele groene en enigszins onopvallende planten die al zo veelvuldig toegepast
worden.
Betula pendula 'Long Trunk'
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: Koppens, Smetlede, België, 1985.
INZENDER: S.C. van der Wilt, Boskoop, Nederland.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: opgaande bladverliezende kleine

'Long Trunk' (lange slurf) werd oorspronkelijk gevonden tussen een partij zaailingen van B. jacquemontii. De kenmerken van 'Long Trunk'
komen echter niet met deze soort overeen. Er bestaat meer overeenkomst met B. pendu/a, maar er
lijken ook kenmerken van een andere soort aanwezig. Voorlopig wordt de cultivar in navolging van
de naamlijst van houtige gewassen bij B. pendu/a
ondergebracht.
'Long Trunk' is een kleine boom die direct opvalt
door het opvallend grote, donkergroene blad. Ook
de afhangende takken, een eigenschap die de plant
al op jonge leeftijd toont, zijn karakteristiek voor
deze plant. De "doorgaande" kop maakt dat 'Long
Trunk' ook als parkboom opgekweekt kan worden.
Na enkele jaren zal de witgrijze stam zichtbaar
worden. Met enige fantasie vertonen de afhangende takken gelijkenis met de slurf van een olifant.
Deze plant werd middenjaren '80 in België gevonden en is sinds die tijd onder de naam 'Long Trunk'
verkocht. In Engeland is dezelfde plant al enige
jaren verhandeld als 'Silver Cascade', maar de
winner geeft er de voorkeur aan om de naam 'Long
Trunk' te behouden, temeer omdat deze plant in
België al meer dan 10 jaar als 'Long Trunk' is verspreid.
Buxus sempervirens 'Green Balloon'

(foto 65, p.J08)
Getuigschrift van Verdienste
WINNER: P. Smits, Hazerswoude, Nederland, 1991.
HERKOMST: sport uit Buxus sempervirens 'Suffruticosa'.
GROEIWIJZE: bol- tot iets ovale wintergroene struik
met een compacte habitus; dichte vertakking waardoor habitus ook op latere leeftijd gesloten en compact blijft.
BLADEREN: eirond tot (langwerpig-)elliptisch, 1,62,7 cm lang en 0,8-1 cm breed, bovenzijde groen

(RHS-CC 141A), onderzijde lichter (RHS-CC
144A); topbladeren 's winters alleen aan de onderzijde slechts iets verkleurend naar donker geelgroen (RHS-CC 152B/C).
'Green Balloon' is eigenlijk geen opvallende plant
in de zin van een hoge sierwaarde. De waarde tijdens de teelt en de gebruikswaarde zijn daarentegen bijzonder groot. Het door de keuringscommissie toegekende getuigschrift is dan ook gegeven op
basis van de unieke eigenschap dat 'Green Balloon' uit zichzelf een bolvotmige habitus aanneemt. De plant behoeft tijdens de teelt dan ook
niet of nauwelijks gesnoeid te worden, wat een behoorlijke arbeidsbesparing oplevert.
In samenhang met bovenstaande is ook de regelmatige en dichte vertakking van belang. Ook op latere Ieéftijd zal de plant -ook aan de basis- goed
blijven vertakken, waardoor volle, bolronde stuiken ontstaan die niet "uit elkaar vallen".
Chamaecyparis lawsoniana 'Jeanette'

(foto 64, p.J 0 7)
Getuigschrift van Aanbeveling /
WINNER: C. Stolwijk, Boskoop, Nederland.
INZENDER: K.A. Koemans, Boskoop, Nederland.
HERKOMST: sport uit Chamaecyparis lawsoniana
' Rijnhof .
GROEIWIJZE: breed opgaande schubconifeer met
opvallende trechtervormige groeiwijze; hoogte tot
circa lm; twijgen vertakken in één vlak, maar tijdens de groei buigen deze zich in een horizontaal
vlak, waardoor een karakteristieke trechtervormige
habitus ontstaat.
BLADEREN: schubben eerst geel, later iets groener
wordend; winterkleur identiek aan zomerkleur.
De opvallende habitus maakt van 'Jeanette' een
aantrekkelijke plant, hoewel meningen daarover
kunnen verschillen. De loofkleur is vrijwel identiek
aan Chamaecyparis obtusa 'Femspray Gold' , maar
de karakteristieke groeiwijze is een doorslaggevend verschil. 's Winters blijft de loofkleur behouden, hetgeen eveneens een voordeel is tegenover
verschillende andere gele coniferen.
'Jeanette ' is relatief gemakkelijk door stekken te
vermeerderen en geeft ook tijdens de teelt weinig
problemen. Door de enigszins grillige groeiwijze is
het geen plant om in uniforme partijen te kweken,
er is altijd variatie in habitus. Vooral voor toepassing in (kleine) tuinen is ' Jeanette' zeer geschikt,
maar ook in troggen en plantenbakken kan deze
aantrekkelijke aanwinst goed gebruikt worden.
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Cotinus coggygria 'Kolcot' (GREEN FOUNTA!N)
(foto 67,p.l08)
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: P. Kolster Jbzn., Boskoop, Nederland.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE:
breed-opgaande
bladverliezende
struik tot circa 2,5 m; jonge twijgen eerst lichtgroen met vele bruine lenticellen, later glimmend
grijsbruin.
BLADEREN: omgekeerd eirond tot vrijwel rond, 66,5(7) cm lang en 4,5-5,5(6) cm diameter, donkergroen (RHS-CC 139A), onderzijde lichter (RHSCC 13 7BIC); bladeren bij uitlopen iets
purperbruin; bladstelen lichtgroen, bladstelen 1-2,5
cm lang; herfstkleur oranjerood.
BLOEMEN: in 12-20 cm grote pluimen, gelig groen,
klein met vele purperkleurig behaarde steriele stelen, zich tijdens het rijpen van de vruchten iets vergrotend tot een purperbruine "pruik" (RHS-CC
184AIB).
'Kolcot' is een selectie die gemaakt werd uit duizenden zaailingen. Er werd niet alleen gestreefd
naar een plant met een goede sierwaarde, maar
vooral de teelttechnische kant was voor de winner
van groot belang. De plant is goed door stekken te
vermeerderen en vertakt als jonge plant al erg
goed. Dit maakt de teelt van een kwalitatief hoogwaardige plant gemakkelijker, iets wat bij Cotinus
coggygria niet vanzelfsprekend is.
' Kolcot' bloeit op jonge leeftijd al zeer rijk en hoewel de pluimen niet tot de mooiste binnen dit geslacht behoren, vormen ze wel degelijk een belangrijke sierwaarde van deze plant. 'Kolcot' is
kwekersrechtelijk beschermd.

Euonymus hamiltonianus 'lndian Summer'
(foto 66, p.l08)
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: P. Zwijnenburg Jr., Boskoop, Nederland,
1990.
INZENDER: H. Kolster, Boskoop, Nederland en G.
van Vugt, Oirschot, Nederland.
GROEIWIJZE: breed opgaande bladverliezende grote
struik tot kleine boom; twijgen donkergroen tot
purpergroen, later oranjeachtig verkleurend (vooral ' s winters), iets hoekig met 4 zeer lage (minder
dan 0,5 nun) lijsten.
BLADEREN: elliptisch tot langwerpig, 7,5-8,5(9) cm
lang, 2,7-3 ,3 cm breed, met spitse top, voet stomp,
glimmend donkergroen; herfstkleur diep paarsrood.
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BLOEMEN: als E. hamiltonianus.
VRUCHTEN: roze; arillus oranje, circa 1 cm groot.

later geelgroen (RHS-CC 146A); jonge blad vooral aan de onderzijde licht bruingrijs behaard, volwassen blad alleen op de nerven (onderzijde) iets
(RHS-CC
behaard;
bladsteel
lichtbruin
172B/173B); herfstkleur geel.
BLOEMEN: nog niet waargenomen, waarschijnlijk
in grote pluimen, geel.
VRUCHTEN: nog niet waargenomen, waarschijnlijk
als van de soort.

'Indian Summer' werd in het zaaibed al geselecteerd vanwege de fraaie herfstkleur die tot diep in
het najaar zichtbaar blijft. Ook als grotere struik
bleef de selectie deze eigenschap behouden. Daarnaast is het geen moeilijke plant in cultuur. Deze
plant kan zowel in de grote(re) tuinen als in het
openbaar groen zeer goed worden toegepast.

'Coral Sun' is een selectie die in 1993 tussen de
zaailingen opviel vanwege het lichtend oranjerode
jonge schot. Dit is niet alleen in het voorjaar zichtbaar, maar ook als in augustus het "tweede schot"
groeit. In combinatie met de groengele kleur van
het volwassen blad geeft dit een opvallend aanzien
aan de plant. Koefreuleria is een gewas dat meestal generatief (d.m.v. zaaien) wordt vermeerderd.
'Coral Sun' zal, om de eigenschappen te behouden,
vegetatief moeten worden vermeerderd. Dit kan in
praktijk problemen geven. De plant laat zich niet
stekken en zal dus geënt moeten worden op zaailingen van K. paniculata. Ondanks de eventuele
problemen bij het vermeerderen lijkt 'Coral Sun'
toch een aanwinst in dit smalle sortiment.

Juniperus x media 'King of Spring'
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: Edwin Smits Boomkwekerij Volkei Nederland, 1992.
'
'
HERKOMST: sport uit Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea'.
GROEIWIJZE: breed-spreidend groeiende schubconifeer tot circa lm hoog; takken iets schuin opgericht, hoek minder dan 20"", waardoor midden van
de plant dieper ligt; jonge twijgen opvallend oranjebruin (RHS-CC 164A), later donkerder.
BLADEREN: schubvormig, eerst geel (RHS-CC 6A),
onderzijde lichter (RHS-CC 4NB), loof later lichtgroen (RHS-CC 143A).

Pachysandra terminalis 'Green Sheen'
(foto 69, p.109)

'King of Spring' is een nieuwe breed spreidend
groeiende Juniperus in een groep waarvan al veel
cultivars bekend zijn. Toch voegt deze plant iets
aan het sortiment toe. De loofkleur is opvallend
geel -de meeste andere cultivars hebben een veel
groenere loofkleur- en in warme en zonnige zomers treedt geen verbranding op. Hoewel ook de
bodemvochtigheid invloed heeft, zijn er tussen verschillende cultivars wel degelijk verschillen waar
te nemen. De plant is zowel als solitair alsook in
(grote) plantvakken goed toe te passen.

Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: Dale Chapman, Chapman Nursery,
Hampton, Connecticut, USA, 1985.
INZENDER: K. de Jong, De Jong Tuinplanten VOF,
Made, Nederland.
GROEIWIJZE: wintergroen kruipende struik, door
middel van ondergrondse wortelstokken verspreidend, 15 tot 20 cm hoog; stengels aan de basis dof
bruingroen, meer naar de toppen heldergroen
(RHS-CC l43NB).
BLADEREN: (smal) ruitvormig tot omgekeerd eirond, 3,6- 4,6 (4,9) cm lang en 1,8- 2,9 cm breed;
bovenzijde sterk glimmend, donkergroen (RHSCC 139A I l47A), nerven iets lichter; onderzijde
groen (RHS-CC 137BIC); bladrand gaaftot enkele
keren gekarteld of gezaagd aan de top, spits, voet
wigvormig; bladsteel 0,5 - I cm lang; de bladeren
bevinden zich voornamelijk aan de toppen van de
stengels, aan de basis slechts enkele kleine blaadjes
bij okselknoppen.
BLOEMEN: als Pachysandra terminalis, eindstandige opstaande armbloemige trossen, 3 - 5 cm lang;
bloemen roomwit tot wit, sterk geurend.
VRUCHTEN: Nog niet waargenomen.

Koelreuteria paniculata 'Coral Sun'
(foto 68, p.l 09)
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: H. Kolster, Boskoop, Nederland, 1993.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: breed-opgaande bladverliezende kleine boom tot circa 10 m met een vrij brede kroon;
jonge twijgen eerst lichtend oranjerood (RHS-CC
46NB) met langwerpige, grijswitte lenticellen,
later licht groengeel.
BLADEREN: dubbel geveerd, tot 50 cm lang, 7 tot 9jukkig; blaadjes 4-6 cm lang, eirond, scherp gelobd
tot gespleten; topblaadjes 8-9 (1 0) cm lang; blad bij
uitlopen bronskleurig (RHS-CC l73NB I 180A),

In het sortiment Pachysandra is ' Green Sheen' een
opmerkelijke verbetering. Nadeel van andere Pachysandra soorten en cultivars is dat de bladeren
vaak binnen enkele jaren na aanplant vaak geelgroen tot groengeel verkleuren. Dit gebeurt meestal onder invloed van een verkeerde grondsoort en
standplaats. Pachysandra voelt zich het meest thuis
op vochtige, humusrijke gronden in de (lichte)
schaduw. Voordeel van ' Green Sheen' ten opzichte van andere soorten en cultivars is dat deze plant
ook op zonnige plaatsen goed donkergroen loof
blijft behouden. Uit Amerikaanse onderzoeken is
gebleken dat ' Green Sheen' goed in warm en zonnig weer kan gedijen. Dit verhoogt de gebruikswaarde van deze plant aanzienlijk. 'Green Sheen'
wordt nader getest om te zien welke invloed andere grondsoorten hebben op de bladkleur van deze
plant.

Picea pungens 'Christmas Blue' (foto 70, p.l09)
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER: C.P.F. Kools, Deurne, Nederland, 1993.
HERKOMST: selectie uit zaailingen Van Picea pungens.
GROEIWIJZE: opgaande naaldconifeer met een breed
kegelvormige habitus, regelmatige vertakking en
recht omhoog groeiende harttak; twijgen lichtbruin
(RHS-CC 160CID).
BLADEREN: naalden 1,6-2 cm lang, scherp gepunt
en grijsblauw (RHS-CC 115D).
Zoals al bij meer gewassen in 2000 het geval was,
werd ook deze plant voornamelijk vanwege teeltgemak en gebruikswaarde bekroond. Natuurlijk betekent dit niet dat 'Christmas Blue' geen sierwaarde
heeft. In tegendeel, het is een aantrekkelijke blauwgrijs-naaldige conifeer met een mooie habitus.
Toch was een ander aspect tijdens de keuring van
doorslaggevende aard: ' Christmas Blue' kan met
een zeer hoog slagingspercentage door stekken
worden vermeerderd. Dit heeft tot gevolg dat de
kostprijs lager wordt (geen onderstam nodig, minder arbeidsintensief), waardoor deze plant ook aantrekkelijk kan zijn als kerstboom. Een ander voordeel van de vermeerdering door stekken is dat de
planten compact groeien, zonder langzaam te
groeien. De naalden zijn weliswaar scherp gepunt,
maar voelen toch minder scherp aan als dte van
verschillende andere cultivars.

Rosa 'Bokrarug' (RuGBY)
Getuigschrift van Verdienste
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WTNNER: Boot & Co Boomkwekerijen, Boskoop,
Nederland, 1997.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: breed spreidend-opgaande bladverliezende heesterroos tot circa 80 cm hoog en 1,2 m
breed; twijgen lichtgroen, later donkerder; stekels
(licht) bruinrood, recht of iets naar beneden gebogen, circa 8 mm lang.
BLADEREN: oneven geveerd, 10-12 cm lang met 5 7 blaadjes, aan de toppen meestal 3, glimmend
donkergroen (RHS-CC 139A) aan de bovenzijde,
lichter aan de onderkant (RHS-CC 137C/D).
BLOEMEN: in brede gevorkte tuilen, 6,8 - 7,5 cm in
doorsnede; bloemknoppen licht roomgeel (RHSCC 11C/12D); bloemen eerst roomwit (RHS-CC
155C), later zuiver wit; meeldraden heldergeel,
helmknoppen donkergeel.
VRUCHTEN: bottels rond tot licht eivormig, donkeroranje tot oranjerood.
Breed groeiende en relatief lage struikroos die ontstond in een kruisingsprogramma dat erop was gericht om goede, gezonde rozen te ontwikkelen voor
toepassing in het openbaar groen. Het loof is zeer
gezond en in hoge mate ongevoelig voor meeldauw
en sterroetdauw. Vanwege de lage en brede groeiwijze is de plant ook goed te gebruiken langs
wegen en wordt het onkruid goed en snel onderdrukt. De bloemen zijn wit en vallen goed op tegen
het donkergroene blad. De bloemknoppen zijn wellicht nog opvallender; deze zijn licht roomgeel en
erg sierlijk. Hoewel ' Bokrarug' op het eerste gezicht wat grof overkomt, heeft de plant een grote
sierwaarde en een uitstekende gebruikswaarde.
'Bokrarug' is kwekersrechterlijk beschermd.
Weigela 'Bokrashine' (NAOMI CAMPBELL)

Getuigschrift van Verdienste
WTNNER: J.P. Boot en K.J. Kraan, Boskoop, Nederland, 1996.
INZENDER: Boot & Co Boomkwekerijen B.V., Boskoop, Nederland.
HERKOMST: selectie uit zaailingen.
GROEIWIJZE: compacte, breed opgaande bladverliezende struik tot circa 1,20 m; jonge twijgen eerst
donker (rood)bruin (RHS-CC 187 A/200A), later
grijzer.
BLADEREN: ovaal (soms eirond of omgekeerd eirond),. aan bloeiende twijgen langwerpig tot langwerpig-eirond, circa 9 cm lang en 5 cm breed (aan
bloeiende twijgen circa 5-5,5 cm lang en 1,5-2 cm
breed), glimmend donkerbruin (RHS-CC 200A),
onderzijde lichter (RHS-CC 200C), met geelgroe114
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ne hoofdnerven, met toegespitste en iets gekrulde
b1adtop; bladstelen 0,5 cm lang.
BLOEMEN: IN oksel- of eindstandige tuilen; bloemen buisvormig, 3-3,5 cm lang en 1-1 ,5 cm in
doorsnede, dof paarsrood (RHS-CC 59B), binnenzijde lichter paarsrood; kelk en bloemsteel donker
paarsbruin van kleur, kelkslippen tot halverwege
de kelk ingesneden; bloemsteel 1,5-2 cm lang.
'Bokrashine' is een compacte breed opgaande
struik die direct opvalt door het glimmend donkerbruine blad. De plant werd geselecteerd uit een
groot aantal zaailingen aan de hand van een aantal
criteria. De belangrijkste criteria waren gezondheid, compacte habitus en een goede donkerbruine
bladkleur. Deze eigenschappen zijn allemaal terug
te vinden in de plant.
De plant is bij uitstek geschikt voor toepassing in
openbaar groen en particuliere tuinen. Als de plant
eens per drie jaar wordt teruggesnoeidi-gemaaid
zal het een lage (circa 60 cm) compacte struik blijven die een uitstekend onkruidonderdrukkend effect heeft. Ook als tuinplant is 'Bokrashine' goed te
gebruiken, met name omdat er weinig onderhoud
nodig is (de plant is gezond en heeft van nature een
goede gesloten habitus). De geschiktheid als snijheester wordt nog onderzocht. 'Bokrashine' is
kwekersrechtelijk beschermd.

R. T. (Ronald) Houtman

Secretaris KVBC, adviesbureau sortiment
Summary
Twelve plants were assessed during 2000 by the
judging committee of the Royal Boskoop Horticultural Society and received one of the following awards: Award of Recommendation ("Getuigschrift van Aanbeveling), Award of Merit
( "Getuigschrift van Verdienste'') or Certificate
of Valuation ( "Certificaat van Waardering'') .
Descriptions of the plants are given (in Dutch
only).
Zusammenfassung
12 Pflanzen sind durch die Körungskommission
der "Koninklijke Vereniging voor Boskaapse
Culturen" begutachtet worden. Dabei sind in
2000 die angegebenen Zeugnisse vergeben worden: Empfehlungszeugnis ("Getuigschrift van
Aanbeveling ''), Verdienstzeugnis ( "Getuigschrift van Verdienste'') und Wertschätzungszeugnis ("Getuigschrift van Waardering ''). Die
Pflanzen sind beschrieben worden in holländischer Sprache.
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